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Вступ 

 

Участь України у процесі глобалізації світових фінансів підвищує роль 

і значущість вивчення міжнародних фінансових процесів. Але принципи 

та методи здійснення діяльності на міжнародних ринках істотно відрізня-

ються від діяльності на внутрішньому ринку. У разі виходу на міжнародні 

ринки необхідно враховувати велику кількість різноманітних факторів, 

яким притаманні динамічні зміни, а також специфіку роботи на кожному з них.  

Насамперед, необхідно оцінювати тенденції розвитку світового ва-

лютного ринку; тренди зміни різних валют, у яких будуть здійснювати 

платежі; форми й засоби цих платежів; прогнозувати різноманітні ризики, 

що виникають у зовнішньоекономічній діяльності й обґрунтовувати вибір 

найбільш дієвих методів захисту від них; будувати свою діяльність на ос-

нові національного та міжнародного законодавств, міжнародних догово-

рів і рекомендацій міжнародних інститутів. 

Предметом курсової роботи з навчальної дисципліни "Міжнародні 

фінанси" є вивчення фінансових відносин різних суб'єктів на міжнарод-

них ринках.  

Метою та головними завданнями курсової роботи із цієї навчаль-

ної дисципліни є формування в майбутніх фахівців знань про механізм 

функціонування міжнародних фінансів, формування навичок і вмінь  

в аналізі міжнародних фінансових процесів, оцінювання та розроблення 

напрямів забезпечення ефективності всіх видів міжнародної фінансової 

діяльності.  

Фахівці, що здійснюють зовнішньоторговельні операції, повинні мати 

всі необхідні знання, які дає курс "Міжнародні фінанси", а саме: знання 

особливостей міжнародного фінансового середовища; теоретичних основ 

міжнародних фінансів; фінансово-економічного інструментарію; організа-

ційних принципів і методів зниження різних типів валютних, процентних, 

кредитних та інших ризиків на міжнародних ринках або запобігання їм тощо. 
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Методичні рекомендації  

з оформлення курсової роботи 
 

Загальні вимоги. Курсову роботу друкують на комп'ютері з одного 

боку аркуша білого паперу формату А4 з полуторним міжрядковим інтер-

валом. Абзацний відступ має бути однаковим по всій роботі та дорівню-

вати 1,25 см. 

Обсяг курсової роботи без урахування списку використаної літера-

тури та додатків має становити 30 – 35 сторінок. Під час їхнього оформ-

лення має бути використано шрифт Times New Roman кг. 14. Текст роботи 

друкують, залишаючи поля таких розмірів: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, 

верхнє та нижнє – 20 мм. 

Шрифт друку має бути чітким з однаковою щільністю тексту, рядок – 

чорного кольору середньої жирності. Друкарські помилки, описки та гра-

фічні неточності можна виправляти за допомогою коректора і нанесен-

ням на тому самому місці виправленого тексту. 

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, ілюстрацій, таблиць і фор-

мул подають арабськими цифрами. Усі сторінки зазначених елементів 

роботи підлягають нумерації на загальних засадах. Номер сторінки про-

ставляють у правому верхньому куті. Нумерувати сторінки починають 

зі вступу, ураховуючи попередні сторінки: титульний аркуш, завдання 

та зміст. 

Ілюстрації й таблиці необхідно подавати в роботі безпосередньо  

після тексту, де їх згадано вперше, або на наступній сторінці. 

Заголовки структурних частин роботи "ЗМІСТ", "ВСТУП", "РОЗДІЛ", 

"ВИСНОВКИ", "СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ", "ДОДАТКИ" 

друкують великими літерами симетрично до тексту. 

Кожну структурну частину курсової роботи треба починати з нової 

сторінки. Заголовки структурних частин роботи слід розташовувати  

в центрі та писати великими літерами без крапки наприкінці. 

Текст основної частини роботи розподіляють на розділи та підроз-

діли. Назви розділів і підрозділів основної частини роботи повинні мати 

пронумеровані заголовки. Якщо заголовок складається із двох або більше 

речень, їх відокремлюють крапкою. 

Заголовки підрозділів друкують малими літерами, крім першої вели-

кої, з абзацного відступу. Відстань між заголовком і попереднім, а також 
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між заголовком та наступним текстом має дорівнювати подвійному між-

рядковому інтервалу. Назву наступного підрозділу та початок його тексту 

розташовують на тій самій сторінці, що й попередній розділ. Після заго-

ловка підрозділу на сторінці має бути не менше двох рядків тексту; якщо 

ці умови не можна виконати, заголовок переносять на наступну сторінку. 

Номер розділу ставлять після слова "РОЗДІЛ", потім із нового рядка 

друкують заголовок розділу. 

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу 

складається з номера розділу й порядкового номера підрозділу. Напри-

клад: 

 

 

РОЗДІЛ 2 

АНАЛІЗ І ОЦІНКА СТАНУ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

ЄВРОВАЛЮТНОГО РИНКУ 

 

2.1. Динаміка розвитку євровалютного ринку банківських операцій 

 

 

Переліки можуть бути наведені в тексті за потреби. Перед переліком 

ставлять двокрапку. Перед кожною позицією переліку треба ставити малу 

літеру українського алфавіту з дужкою (перший рівень). Для подальшої 

деталізації переліку слід використовувати арабські цифри з дужкою (другий 

рівень).  

Ілюстрації позначають словом "Рис." і нумерують послідовно в межах 

розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках. Назву ілюстрації 

розташовують під нею з абзацного відступу. 

Таблиці повинні мати назву, яку розміщують над таблицею симет-

рично до тексту. Заголовки граф мають починати з великих літер, підза-

головки – із малих. Таблиці нумерують послідовно (за винятком поданих  

у додатках таблиць) у межах розділу. У правому верхньому куті над від-

повідним заголовком розміщують напис "Таблиця" із зазначенням її но-

мера. Номер таблиці має складатися з номера розділу й порядкового 

номера таблиці, наприклад: "Таблиця 2.1" (перша таблиця другого розділу).  

Далі наведено приклад побудови таблиці. 
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Таблиця 2.1 

 

Динаміка обсягів  євровалютного банківського ринку  

(Франкфурт-на-Майні) за роками 

 

Банківські  

операції 

(у євровалюті) 

2015 рік 2016 рік 2017 рік 

Депозитні  

операції 
150 000 000 151 200 000 180 000 000 

Кредитні  

операції 
20 000 000 245 000 000 270 000 000 

 

 

У разі переносу частини таблиці на іншу сторінку пишуть слова 

"Продовження табл." і вказують номер таблиці, наприклад "Продовження 

табл. 2.1", а роль шапки таблиці в цьому разі відіграє цифровий рядок. 

Якщо цифрові або інші дані у якому-небудь рядку таблиці не подають,  

то в ньому ставлять прочерк (-) або н/д (немає даних).  

Формули (якщо їх більше від однієї) нумерують в межах розділу. 

Номер формули складається з номера розділу та порядкового номера 

формули в розділі. Номери формул пишуть біля правого поля аркуша  

на рівні відповідної формули у круглих дужках, наприклад: (2.1) (перша 

формула другого розділу). Пояснення значень символів і числових коефі-

цієнтів треба подавати безпосередньо під формулою в тій послідовності, 

у якій їх подано у формулі. Значення кожного символу й числового коефі-

цієнта треба подавати з нового рядка. Перший рядок пояснення почина-

ють зі слова "де" без двокрапки. Наприклад: 

 
 

1,0n)(5/ )β(αK ij

n

1i

8

1j
jn  

 

, (2.1) 

де nK  – рівень конкурентоспроможності конкретної категорії персоналу;  

jα  – вагомість j-ї якості персоналу;  

ijβ  – оцінка i-м експертом j-ї якості персоналу за п'ятибальною системою; 

n  – кількість експертів. 
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Вище від формули та нижче від коментарів формули потрібно за-

лишати один вільний рядок. 

Невеликі й нескладні формули, що не мають самостійного значен-

ня, пишуть усередині рядків тексту. 

Посилання дають змогу відшукати документи та перевірити досто-

вірність відомостей. Під час написання роботи студент має робити поси-

лання на джерела та матеріали, що наводить у роботі. 

Якщо в роботі використовують відомості, матеріали з монографій, 

оглядових статей, інших джерел із великою кількістю сторінок, тоді в по-

силанні необхідно точно вказати номери сторінок, на які роблять поси-

лання в роботі.  

Посилання в тексті роботи на джерела слід зазначати їхнім поряд-

ковим номером за списком використаної літератури, виділеним двома 

квадратними дужками, наприклад, "у працях [11, 13, 17]" або "у статті  

[8, с. 33]". 

Джерела у списку використаної літератури треба розміщувати в та-

кому порядку: 

1) Конституція України; 

2) закони України; 

3) укази Президента; 

4) постанови Верховної Ради України; 

5) постанови Кабінету Міністрів України; 

6) інструкції та нормативні акти, видані міністерствами та іншими 

державними установами; 

7) наукова, навчально-методична та спеціальна література (зокрема 

газетні та журнальні статті), видана українською та російською мовами  

в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків; 

8) література, видана іноземними мовами; 

9) посилання на Інтернет. 

Відомості про джерела, які включено до списку, необхідно давати, 

згідно з вимогами Державного стандарту.  

Додатки оформлюють як продовження роботи та розміщують у по-

рядку появи посилань на них у тексті. Кожний додаток має починатися 

з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований у право-

му куті рядка над заголовком малими літерами з першої великої. Додатки 

слід позначати послідовно великими літерами української абетки за ви-

нятком літер З, Ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, "Додаток А", "Додаток Б" 

тощо. Єдиний додаток позначають як "Додаток А". 
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Ілюстрації, таблиці та формули розміщені в додатках, нумерують  

у межах кожного додатка, наприклад: рис. В.3 – третій рисунок першого 

розділу додатка В. Або якщо додаток розподілено на розділи: рис. В. 1.2 – 

другий рисунок першого розділу додатка В. 

 

 

Методичні рекомендації до змісту курсової роботи 
 

Структура курсової роботи має стандартизований характер і по-

винна містити: 

титульний аркуш (додаток А); 

зміст (додаток Б); 

вступ; 

основну частину (розділи 1, 2 і 3) 

висновки; 

список використаної літератури (додаток В); 

додатки (за потреби). 

Курсова робота, титульний аркуш, завдання та зміст обов'язково 

мають бути подані українською мовою. 

Зміст подають на початку курсової роботи. Він містить назви та но-

мери початкових сторінок усіх розділів і підрозділів, зокрема вступу, ви-

сновків, списку використаної літератури, додатків. 

У вступі розкривають сутність і стан наукової проблеми, її значу-

щість та вихідні дані для розроблення теми, наводять обґрунтування не-

обхідності у проведенні дослідження. Викладаючи вступ, треба дотриму-

ватися такої послідовності. 

1. Актуальність і практична значущість вибраної теми.  

2. Об'єкт та предмет дослідження. Зазначають ринок, підприємство 

або організацію, на основі даних яких виконано роботу й надають інфор-

мацію про них. 

3. Мета і завдання роботи. Коротко формулюють мету роботи та за-

вдання, які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети.  

4. Використані інформаційні джерела та методи. Наводять основні 

закони й нормативні акти, що згадують у роботі, прізвища авторів, які зро-

били найбільший внесок у розроблення проблеми дослідження. 

5. Наукова новизна та практичне значення здобутих результатів. 

Подають коротку анотацію здобутих у роботі наукових і практичних ре-

зультатів та їхнє застосування. 
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Основна частина курсової роботи складається із трьох розділів  

і трьох підрозділів у кожному. Розділ починають із нової сторінки. Основ-

ному тексту розділу може передувати передмова з коротким описом ви-

браного напряму та обґрунтуванням застосованих методів досліджень. 

Курсова робота містить три обов'язкові розділи: теоретичний, аналітико-

дослідницький, проектно-рекомендаційний.  

Розділ 1 (теоретичний) містить загальні підходи до теми дослі-

дження з використанням різноманітних літературних джерел, зокрема  

й іноземних, з обов'язковим порівнянням різних поглядів, використанням 

опублікованих статистичних даних із посиланням на джерела. Теоретичне 

обґрунтування, сутність, значення, класифікаційні характеристики, еволю-

ція та сучасні тенденції предмета дослідження, методологічні підходи 

повинні мати певні елементи наукової новизни, обґрунтування власної 

позиції щодо вибраних методів дослідження. 

Розділ 2 (аналітико-дослідницький) має містити опис, характеристику 

сучасного стану досліджуваного питання на об'єкті дослідження, діагнос-

тування функціонування ринку чи діяльності підприємства, банку, біржі 

щодо вибраного напряму дослідження. Усі аналітичні розрахунки, таблиці, 

графіки, діаграми мають супроводжувати поясненнями та висновками, 

які дозволяють визначити сутність управлінських процесів, що спостері-

гають на ринку, підприємстві, біржі, у банках (їхні особливості, тенденції), 

створювати базу для виявлення невикористаних резервів, удосконалення 

управління міжнародною фінансовою діяльністю. 

Розділ 3 (проектно-рекомендаційний) містить детальні пропозиції 

щодо розвитку функціонування ринку, удосконалення діяльності підпри-

ємства, банку, біржі, відповідно до напряму дослідження. Кожна пропо-

зиція повинна мати розгорнуте обґрунтування на основі аналізу, здій-

сненого в аналітико-дослідницькій частині. Пропозиції студента щодо  

науково-практичного вирішення питання дослідження мають відповідати 

критеріям оптимальності, цільової ефективності та практичної втіленості. 

У висновках викладають наукові та практичні результати, здобуті  

в роботі, зазначають узяті за основу теоретичні положення, окреслюють 

виявлені результати діяльності ринків, підприємства, банку за досліджу-

ваний період, наводять основні пропозиції із вдосконалення зовнішньо-

економічної діяльності об'єкта дослідження, обґрунтовують достовірність 

здобутих результатів, викладають рекомендації щодо їхнього викорис-

тання. Під час написання висновків рекомендують дотримувати послідов-

ності проведеного в роботі дослідження. 



10 

До списку використаної літератури треба включати не тільки ті, 

що цитують або згадують у курсовій роботі, але й ті, із якими студент 

ознайомився у процесі її підготовки. Список використаної літератури має 

становити не менше ніж 40 – 60 назв. 

До додатків доцільно включати допоміжний матеріал, необхідний 

для повноти сприйняття роботи: 

дані про діяльність об'єкта дослідження за останні 3 – 5 років, що ви-

користовують у роботі; 

проміжні математичні доведення, формули й розрахунки; 

таблиці допоміжних цифрових даних; 

інструкції й методики, опис алгоритмів і програм вирішення завдань 

на ПК, розроблені у процесі виконання роботи; 

ілюстрації допоміжного характеру. 

 

Теми курсових робіт 

 

1. Україна в сучасному міжнародному фінансовому ринку. 

2. Роль Міжнародного валютного фонду у фінансовій стабілізації  

в Україні. 

3. Стратегія взаємодії України з міжнародними фінансовими органі-

заціями (Світовий банк, МБРР, ЕБРР). 

4. Можливість використання фінансового потенціалу ЄС для роз-

витку України.  

5. Розвиток валютного ринку України (формування та механізм функ-

ціонування). 

6. Виклики сучасного міжнародного фінансового ринку та України 

на ньому. 

7. Розвиток транскордонного фінансового співробітництва України 

(кредитування та інвестування).  

8. Іноземне інвестування як інструмент економічного відродження 

України.  

9. Фінансовий механізм управління іноземним інвестуванням: світо-

вий досвід і Україна.  

10. Формування системи валютного регулювання експортно-імпорт-

ної діяльності в Україні. 

11. Функціонування валютного ринку країн Європи, Азії, Америки  

та його вплив на економіку країн. 
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12. Фінансові засади розвитку зовнішньоторговельних зв'язків України 

в умовах глобалізації. 

13. Валютні аспекти створення та функціонування вільних економіч-

них зон в Україні.  

14. Тенденції розвитку ринка ф'ючерсів в Україні та його роль у під-

вищенні стабільності країни.  

15. Особливості сучасних валютно-фінансових кризових явищ України 

та їхній вплив на економіку країни. 

16. Розвиток міжнародного банківського бізнесу в Україні (особли-

вості та специфіка регулювання), у країнах Європи, Азії, Америки. 

17. Міжнародні фінансові організації та їхній вплив на міжнародну 

економіку. 

18. Подальша сучасна фінансова інтеграція країн ЄС.  

19. Вплив BREXIT на фінансову політику ЄС. 

20. Еволюція валютних ринків Європи, Америки, Азії. 

21. Трансформація світових фінансових центрів (центру) та перспек-

тиви їхнього розвитку.  

22. Розвиток офшорних фінансових центрів і їхнє функціонування.  

23. Наслідки фінансового протистояння США та Китаю. 

24. Нові тенденції у формуванні золотих запасів держави основних 

фінансових гравців у світі.  

25. Перспективи розвитку валютного біржового ринку США (країн 

Європи, Азії, Америки). 

26. Формування та управління валютними резервами країни (України, 

Китаю та ін.). 

27. Розвиток форм міжнародних розрахунків. 

28. Еволюція міжнародних платіжних систем. 

29. Міжнародні платіжні угоди (у практиці дво- та багатосторонніх 

відносин країн) та їхня роль у світовій економіці. 

30. Перспективи розвитку світового ринку криптовалют (біткоїни та ін.).  

31. Формування та розвиток фондового ринку в Україні (США, Японії, 

Франції, Німеччині та ін.). 

32. Механізм функціонування міжнародних фондових бірж Європи, 

Америки, Азії. 

33. Фінансова політика транснаціональних корпорацій та її особли-

вості в Україні, Європі, Америці, Азії. 

34. Оптимізація форм фінансових трансферів ТНК. 
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35. Система трансфертного ціноутворення в Україні (транснаціональ-

них корпорацій). 

36. Валютні ризики та їхнє страхування в контракті ЗЕД (з ілюстра-

цією на конкретних прикладах). 

37. Зниження валютних ризиків у діяльності ТНК (з ілюстрацією на кон-

кретних прикладах). 

38. Центральні банки в системі світових фінансів у їхній взаємодії.  

39. Розвиток сучасних банківських інформаційних технологій та їхнє 

використання в міжнародній фінансовій діяльності. 

40. Міжнародні операції комерційних банків і їхній розвиток (на при-

кладі конкретного банку). 

41. Загострення конкуренції міжнародних банків на сучасному фі-

нансовому ринку та її наслідки. 

42. Підвищення ефективності внутрішньофірмових трансакцій ТНК 

країн Європи, Азії, Америки. 

43. Довгострокове фінансування міжнародних операцій транснаціо-

нальних корпорацій країн Європи, Азії, Америки. 

44. Оподаткування операцій транснаціональних корпорацій у різних 

країнах. 

45. Управління трансляційним ризиком транснаціональних корпорацій. 

46. Управління міжнародним інвестиційним портфелем компанії, банку. 

47. Міжнародний ринок акцій і євроакцій (міжнародних, іноземних  

та євровалютних облігацій; депозитарних розписок; ф'ючерсів). 

48. Підвищення ефективності лізингових операцій на міжнародних 

ринках. 

49. Міжнародні кредитні ринки та їхній вплив на розвиток світових 

фінансів.  

50. Особливості внутрішньокорпоративного кредитування ТНК. 

51. Подальший розвиток валютного арбітражу на світових ринках. 

52. Системи електронної комерції на фінансових ринках. 

53. Техніка здійснення міжнародних фінансових операцій. 

54. Управління трансакційними витратами в зовнішньоекономічній 

діяльності підприємства. 

55. Особливості фінансових аспектів франчайзингових операцій  

в Україні, Європі, Америці, Азії. 

56. Управління валютними активами в зовнішньоекономічній діяль-

ності підприємства.  
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57. Управління форфейтинговими операціями в зовнішньоеконо-

мічній діяльності підприємства. 

58. Розвиток управління нематеріальними активами в міжнародній 

діяльності підприємства. 

59. Управління валютними ризиками в умовах спільного підприєм-

ництва. 

60. Оптимізація джерел фінансування міжнародної інноваційної ді-

яльності підприємства. 

61. Удосконалення управління міжнародною фінансовою діяльністю 

підприємства. 

62. Розвиток експортного кредитування в зовнішньоекономічній ді-

яльності підприємства.  

63. Фінансове планування в зовнішньоекономічній діяльності під-

приємства (банку). 

64. Ефективність хеджування валютних ризиків у зовнішньоеконо-

мічній діяльності підприємств, ТНК. 

65. Економіко-математичне моделювання фінансової зовнішньо-

економічної діяльності підприємства (банку). 

66. Планування фінансової зовнішньоекономічної діяльності під-

приємства в умовах невизначеності зовнішнього середовища. 

67. Обґрунтування валютно-фінансових умов зовнішньоторговель-

ного контракту.  

68. Міжнародні злиття і поглинання компаній (банків) на українському 

(європейському, азійському, американському) ринках як ефективний спосіб 

виходу на нові ринки. 

69. Обґрунтування фінансової стратегії міжнародної корпорації. 

70. Особливості сучасних валютно-фінансових кризових явищ у роз-

винених країнах. 

71. Особливості сучасних валютно-фінансових кризових явищ країн, 

що розвиваються. 

72. Підвищення ролі ринку дорогоцінних металів в економіці країни. 

73. Роль глобалізації у формуванні регіональних валютних систем. 

74. Передумови та перспективи формування валютних союзів країн 

Азійсько-Тихоокеанського регіону і Південно-Східної Азії 

75. Передумови відпливу капіталу із країни та коротко- і довгостро-

кові наслідки цього процесу для економіки країни. 

76. Міжнародні валютні ф'ючерсні операції на світових ринках. 



14 

77. Міжнародні валютні опціонні операції на світових ринках і біржах. 

78. Роль міжнародних кореспондентських банківських відносин у здій-

сненні валютних операцій. 

79. Особливості валютних арбітражних операцій та методи їхнього 

здійснення. 

80. Кредитна політика регіональних банків розвитку. 

81. Кредитно-інвестиційна політика ЄБРР у країнах із перехідною 

економікою (країнах, що розвиваються). 

82. Форми взаємодії міжнародних фінансових організацій та країн-

позичальників. 

83. Формування диверсифікованого міжнародного портфеля. 

84. Міжнародні взаємні фонди та їхній розвиток. 

85. Страхування фінансових активів транснаціональними корпораціями. 

86. Біржові фондові індекси та їхній вплив на ТНК і ТНБ. 

87. Інвестиційні компанії в управлінні міжнародним портфельним 

інвестуванням. 

88. Розвиток неттінгу у транснаціональних корпораціях. 

89. Євровалютні фінансування діяльності транснаціональних компаній. 

 

 

Рецензування та захист курсової роботи 

 

Курсову роботу виконують самостійно за консультування викладачем 

протягом вивчення навчальної дисципліни "Міжнародні фінанси", відпо-

відно до графіка навчального процесу. Курсову роботу має бути виконано 

і подано на кафедру, згідно з терміном, зазначеним у навчальному плані. 

До перевірки на кафедру подають роботу, виконану, відповідно до за-

пропонованих тем або ж на тему, попередньо погоджену з керівником, 

що відповідає структурі курсової роботи із цієї навчальної дисципліни; 

що містить статистичні дані щодо розвитку світового фінансового ринку 

та функціонування на ньому підприємств, які здійснюють зовнішньоеко-

номічну діяльність, транснаціональних компаній, банків, міжнародних ва-

лютних, фондових бірж. Виконання курсової роботи на якісному рівні  

є обов'язковою умовою отримання студентом позитивної підсумкової 

оцінки із цієї навчальної дисципліни. 
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Якість виконання курсової роботи визначають за наявністю таких 

елементів наукового дослідження: 

системного аналізу проблемної ситуації та об'єкта дослідження;  

теоретичного узагальнення наявних підходів до вирішення проблем-

ної ситуації та використання передової сучасної методології й науково-

методичного інструментарію;  

наявність елементів творчості. 

Системний аналіз об'єкта дослідження полягає в охопленні всього 

комплексу причинно-наслідкових зв'язків, що обумовлюють проблемну 

ситуацію, пов'язану з його поточним станом, та обґрунтуванні системних 

дій і рішень, спрямованих на виведення об'єкта дослідження на бажаний 

рівень його функціонування. Застосування сучасної методології полягає 

у використанні адекватних об'єкту дослідження методів і підходів, які за-

безпечують ґрунтовний аналіз стану міжнародного економічного співро-

бітництва країн та дозволяють визначити напрями її подальшого розвитку. 

У процесі виконання курсової роботи, студент, використовуючи знання 

теоретичного матеріалу та здобуті результати аналітичного дослідження, 

має продемонструвати здібності до науково-дослідної роботи і вміння 

творчо мислити та вирішувати актуальні науково-прикладні завдання  

у сфері міжнародних фінансів. Після перевірки курсової роботи керівником 

протягом тижня студент отримує роботу зі вказаними в ній зауваженнями, 

що наводять на зворотному боці титульного аркуша, або ж з допуском  

до захисту, відображеному на титульному аркуші. Зауваження керівника 

мають бути деталізовані та обґрунтовані. Після доопрацювання студент 

повторно подає курсову роботу керівнику для перевірки усунення вказа-

них зауважень. Після рецензування курсової роботи керівником студента 

допускають до захисту.  

 

Критерії оцінювання курсової роботи 
 

Оскільки написання курсової роботи з навчальної дисципліни "Між-

народні фінанси" є однією з форм самостійної роботи студента, то оці-

нюють як її виконання, так і захист. Оцінювання знань студента під час 

виконання та захисту курсової роботи здійснює комісія, склад якої визна-

чено відповідним протоколом засідання кафедри міжнародної економіки 

та менеджменту ЗЕД, за накопичувальною 100-бальною системою за та-

кими етапами навчальної діяльності (табл. 1). 
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Таблиця 1 

 

Розподіл балів за етапами курсової роботи  

 

Елементи навчальної діяльності Бали 

Вибір, обґрунтування актуальності теми курсової роботи, формування мети, 

завдань, об'єкта та предмета дослідження 
5 

Підбір та огляд літератури за темою курсової роботи 5 

Дослідження теоретичних основ за вибраною темою роботи (перший розділ) 10 

Здійснення аналізу та узагальнення його результатів, відповідно до теми 

роботи (другий розділ) 
10 

Розроблення рекомендацій, пропозицій, виконання підтверджувальних роз-

рахунків із теми курсової роботи (третій розділ) 
10 

Графічне відображення здобутих результатів дослідження 5 

Використання економіко-математичних методів під час виконання третього 

розділу 
10 

Логічні та виважені висновки 10 

Оформлення курсової роботи 8 

Компонент своєчасності здавання роботи на перевірку 7 

Захист курсової роботи 20 

Підсумковий рейтинговий бал із курсової роботи 100 

 

Захист курсової роботи здійснюють публічно перед комісією у скла-

ді викладачів із цієї навчальної дисципліни, завідувача кафедри та про-

відних викладачів кафедри. 

Максимальна оцінка за захист курсової роботи з навчальної дисцип-

ліни "Міжнародні фінанси" становить 20 балів, у цьому разі застосовують 

гнучкий підхід до оцінювання знань студента під час захисту, залежно  

від рівня його теоретичної підготовки, доповіді та якості надання відпові-

дей на запитання за темою курсової роботи. 

Оцінку 20 – 18 балів ставлять студенту за системний аналіз проб-

леми й об'єкта дослідження; чітке володіння понятійним апаратом, мето-

дами, методиками й інструментами діагностики міжнародних фінансів; 
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логічну та вичерпну відповідь на запитання керівника та членів комісії 

у процесі захисту.  

Оцінку 17 – 16 балів ставлять студенту за системний аналіз проб-

леми й об'єкта дослідження; володіння понятійним апаратом, методами, 

методиками й інструментами діагностики у сфері міжнародних фінансів; 

повну відповідь на запитання керівника та членів комісії у процесі захисту.  

Оцінку 15 – 14 балів ставлять за системний аналіз проблеми й об'єк-

та дослідження; володіння понятійним апаратом, методами, методиками 

й інструментами діагностики у сфері міжнародних фінансів; незначні ви-

падкові похибки у відповіді студента у процесі захисту, які суттєво не впли-

вають на її повноту та змістовність. 

Оцінку 13 – 11 балів ставлять за аналіз проблеми й об'єкта дослі-

дження; володіння понятійним апаратом, методами, методиками й ін-

струментами діагностики у сфері міжнародних фінансів; відсутність об-

ґрунтованих висновків; незначні похибки у відповіді студента у процесі 

захисту, які суттєво не впливають на її повноту та змістовність. 

Оцінку 10 – 9 балів ставлять за аналіз проблеми й об'єкта дослі-

дження; володіння понятійним апаратом, методами, методиками й інстру-

ментами діагностики у сфері міжнародних фінансів, відсутність обґрунто-

ваних висновків; недостатньо обґрунтовані відповіді студента у процесі 

захисту. 

Оцінку 8 – 7 балів ставлять за частковий аналіз проблеми й об'єк-

та дослідження; нечітке володіння понятійним апаратом у сфері між-

народних фінансів, методами, методиками й інструментами діагностики; 

відсутність обґрунтованих висновків; похибки у відповіді студента у про-

цесі захисту, які впливають на її повноту та змістовність. 

Оцінку 6 – 5 балів ставлять за недостатнє вміння застосовувати 

теоретичні знання для написання курсової роботи; нечітке володіння по-

нятійним апаратом, методами, методиками й інструментами діагностики 

у сфері міжнародних фінансів; відсутність обґрунтованих висновків; знач-

ні похибки у відповіді студента у процесі захисту, які суттєво впливають 

на її повноту та змістовність. 

Оцінку 4 бали та нижчу ставлять студенту за часткове опанування 

(до 50 %) програмного матеріалу та неправильне його використання для на-

писання курсової роботи; неволодіння понятійним апаратом, методами, 

методиками й інструментами діагностики у сфері міжнародних фінансів; 

відсутність обґрунтованих висновків. 
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Оцінку курсової роботи з навчальної дисципліни "Міжнародні фі-

нанси" визначають, відповідно до Тимчасового положення "Про порядок 

оцінювання результатів навчання студентів за накопичувальною бально-

рейтинговою системою" ХНЕУ ім. С. Кузнеця (табл. 2).  

 

Таблиця 2 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 
для заліку 

90 – 100 А відмінно 

зараховано 

82 – 89 B 
добре 

74 – 81 C 

64 – 73 D 
задовільно 

60 – 63 E 

35 – 59 FX 
Незадовільно не зараховано 

1 – 34 F 

 

Оцінки за цією шкалою заносять до відомостей обліку успішності, 

індивідуального навчального плану студента та іншої академічної доку-

ментації. 
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Додаток Б 

 

Приклад оформлення змісту курсової роботи 

Б.1. Валютні ризики та страхування їх у контракті ЗЕД 

 

ЗМІСТ 

 

ВСТУП 

1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ВАЛЮТНИМ РИЗИКОМ 

1.1. Поняття та економічна сутність валютного ризику 

1.2. Види валютних ризиків та їхня класифікації 

1.3. Методи управління валютними ризиками підприємства 

2. АНАЛІЗ РІВНЯ ВАЛЮТНИХ РИЗИКІВ У КОНТРАКТІ ЗЕД 

2.1. Аналіз валютних ризиків міжнародних контрактів  

(на прикладі будь-якої компанії, що здійснює міжнародну діяльність) 

2.2. Аналіз методів оцінювання валютних ризиків 

2.3. Вибір методу оцінювання валютних ризиків підприємства 

3. ПІДХОДИ ДО ЗНИЖЕННЯ ВАЛЮТНИХ РИЗИКІВ  

У КОНТРАКТІ ЗЕД 

3.1. Вибір оптимальної валютної обмовки для зниження ризику  

в міжнародному контракті 

3.2. Особливості використання валютних форвардних контрактів  

для зниження ризиків підприємства 

ВИСНОВКИ 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

ДОДАТКИ 
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Продовження додатка Б 

 

Б.2. Система трансфертного ціноутворення у ТНК 

 

ЗМІСТ 

 

ВСТУП 

1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ У ТНК 

1.1. Сутність транснаціональної компанії, організаційна структура  

організації ТНК 

1.2. Поняття трансфертного ціноутворення у ТНК 

1.3. Вигоди та ризики трансфертного ціноутворення для ТНК 

2. АНАЛІЗ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЙ ТРАНСФЕРТНОГО  

ЦІНОУТВОРЕННЯ ТНК 

2.1. Аналіз процесу трансфертного ціноутворення ТНК на ринку  

(конкретної країни) 

2.2. Аналіз методів формування трансфертної ціни  

на міжнародних ринках 

2.3. Аналіз правового регулювання трансфертного ціноутворення  

(на ринку конкретної країни) 

3. РОЗВИТОК ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ ТНК 

3.1. Особливості формування стратегії трансфертного ціноутворення ТНК 

3.2. Напрями реалізації трансфертного ціноутворення ТНК  

на різних ринках  

ВИСНОВКИ 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

ДОДАТКИ 
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Закінчення додатка Б 

 

Б.3. Україна в сучасному міжнародному фінансовому ринку 

 

ЗМІСТ 

 

ВСТУП 

1. ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ПРОБЛЕМ  

СУЧАСНОГО МІЖНАРОДНОГО ФІНАНСОВОГО РИНКУ 

1.1. Поняття міжнародного фінансового ринку 

1.2. Види фінансових ринків, їхня класифікації, суб'єкти  

міжнародних ринків 

1.3. Особливості розвитку міжнародних фінансових ринків  

на сучасному етапі розвитку 

2. АНАЛІЗ СТАНУ СУЧАСНОГО ФІНАНСОВОГО РИНКУ 

2.1. Аналіз стану міжнародного фондового ринку 

2.2. Аналіз стану сучасного валютного ринку 

2.3. Аналіз міжнародного ринку кредитів (інвестицій) 

3. РОЗВИТОК ВЗАЄМОДІЇ УКРАЇНИ З МІЖНАРОДНИМ  

ФІНАНСОВИМ РИНКОМ 

3.1. Форми взаємодії України із сучасним міжнародним  

фінансовим ринком 

3.2. Перспективи взаємодії України із МБРР та Світовим банком 

ВИСНОВКИ 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

ДОДАТКИ 
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саренко. – Київ : ЦУЛ, 2012. – 792 с.  
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Павленко І. І. Міжнародна торгівля та інвестиції : навч. посіб. / І. І. Пав-

ленко, О. В. Варяниченко, Н. А. Навроцька. – Київ : ЦУЛ, 2012. – 256 с.  

Чотири автори 

Історія світової та української культури : підруч. для студ. ВНЗ / В. Гре-

ченко, І. Чорний, В. Кушнерук, В. Режко. – Київ : Літера, 2005. – 464 с.  
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Міжнародна економіка : навч. посіб. / за ред. Ю. Г. Козака. – Київ : 
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міділова та ін. ; за ред. В. М. Данюк. – Київ : КНЕУ, 2009. – 333 с.  

Без автора 

Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / [авт. тек-

сту В. Клос]. – Київ : Грані-Т, 2007. – 119 с. – (Грані світу).  
 

Монографія 

Пархоменко В. Д. Інформаційна аналітика у сфері науково-технічної 

діяльності : монографія / В. Д. Пархоменко, О. В. Пархоменко. – Київ : 

УкрІНТЕІ, 2006. – 224 с. 

Частина з монографії 

Беренда Н. І. Розвиток екологічного обліку в Україні з врахування 

світового досвіду / Н. І. Беренда, Н. В. Остапенко // Теоретичні та практич-

ні аспекти стійкого розвитку фінансової системи України : кол. моногр. – 

Умань : Візаві, 2013. – Ч. 2. – С. 205–214. 
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Продовження додатка В 

 

Словники 

Географія : словник-довідник / [авт.-уклад. В. Л Ципін]. – Харків : 

Халімон, 2006. – 175 с. 

Бибик С. П. Словник епітетів української мови / С. П. Бибик, С. Я. Єрмо-

ленко, Л. О. Пустовіт. – Київ : Довіра, 1998. – 431 с. – (Словники України). 

 

Перекладне видання 

Мишкін Ф. С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових 

ринків : підручник / Ф. С. Мишкін ; пер. з англ. С. Панчишина. – Київ : Ос-

нови, 1998. – 963 с. 

 

Окремий том багатотомного видання 

Холодильная технология пищевых продуктов : учебник : в 3 ч. Ч. 3. 

Биохимические и физико-химические основы / В. Е. Куцакова, А. В. Ба-

раненко, Т. Е. Бурова, М. И. Кременевская. – Санкт Петербург : ГИОРД, 

2011. – 272 с.  

 

Дисертація 

Лисак В. Ю. Організаційно-економічні засади використання персо-

налу підприємств харчової промисловості : дис. ... канд. екон. наук : спец. 

08.00.04 "Економіка управління підприємствами" / Лисак Володимир 

Юрійович ; Національний університет України ім. Т. Шевченка. – Київ, 

2012. – 279 с.  

Автореферат дисертації 

Лисак В. Ю. Організаційно-економічні засади використання персо-

налу підприємств харчової промисловості : автореф. дис. ... канд. екон. 

наук : спец. 08.00.04 "Економіка управління підприємствами" / Лисак Воло-

димир Юрійович ; Національний університет України ім. Т. Шевченка. – 

Київ, 2012. – 18 с. 

 

Матеріали доповідей зі збірника конференцій 

Мудрак А. В. Коефіцієнти корисної дії похилих площин / А. В. Мудрак, 

І. Ф. Максименко, А. І. Соколенко // Новітні технології пакування : матеріали 

доповідей Х науково-практичної конференції молодих вчених, 15 – 17 жовтня 

2014 року. – Київ : Національний університет України ім. Т. Шевченка, 

2014. – С. 54–56. 
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Закінчення додатка В 

 

Москаленко В. О. Деякі теоретичні підходи щодо управління ризи-

ками в проектному менеджменті / В. О. Москаленко // Экономическая 

теория в условиях глобализации экономики : международная научно-

практическая конференция студентов и молодых учених, 18 – 19 марта 

2015 года : тезисы докладов и выступлений. – Донецк : ДонНУ, 2015. –  

С. 256–257. 

 

Статті зі збірників, журналів 

Гончаров В. А. Численная схема моделирования дозвуковых тече-

ний вязкого сжимаемого газа / В. А. Гончаров, В. М. Кравцов // Журнал 

вычислительной математики и математической физики. – 1988. – Т. 28, 

№ 12. – С. 1858–1866. 

Нейтронні дослідження взаємодії молекул поверхнево-активних ре-

човин в неполярному розчиннику / В. І. Петренко, Л. А. Булавін, М. В. Авдєєв 

та ін. // Український фізичний журнал. – 2008. – № 3. – С. 229–234.  

 

Курси, конспекти лекцій, методичні рекомендації 

Сєдих О. Л. Інформатика : конспект лекцій для студентів усіх напрямів 

підготовки бакалаврів денної та заочної форми навчання. У 2-х ч. Ч. 2. 

Алгоритмізація та програмування засобами Visual Basic (VB) / О. Л. Сєдих, 

В. О. Овчарук. – Київ : Національний університет України ім. Т. Шевченка, 

2010. – 96 с. 

 

Закони України 

Про вищу освіту (офіц. текст : за станом на 19 жовтня 2006 р.) : Закон 

України № 1556-VII від 01.07.2014 р. / Верховна Рада України. – Київ : 

Парламентське вид-во, 2006. – 64 с.  

 

Електронні ресурси 

Основные направления исследований, основанные на семантиче-

ском анализе текстов [Электронный ресурс] / Санкт-Петербургский гос. 

ун-т, фак. прикладной математики и процессов управления. – Режим до-

ступа : http://apcp.apmath.spbu.ru/ru/staff/tuzov/onapr.html – 10.12.2014 г. 

http://apcp.apmath.spbu.ru/ru/staff/tuzov/onapr.html%20–%2010.12.2014
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